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Brugsvejledning for Lille Fut

Generelle oplysninger
Børnetoget Lille Fut består af et trækkende køretøj (Wheel 
Horse havetraktor) og to stk. påhængsvogne. Lille Fut er er 
benzindrevet og er udstyret med horn/parkeringslys/nærlys/
fjernlys/blinklys. 

Hver vogn er inddelt i to kupeer med plads til i alt 4 voksne 
personer per kupe. (Børn på 4 år og derunder tæller ikke 
med. 3 børn i alderen 5 til og med 1� år regnes som � voksne 
personer).

Samlet længde er 11 m.  Lokomotivets bredde er 116 cm og 
vognenes bredde er 90 cm.

Hastigheden er max. 10 km/t.

Forsikringer
Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som 
skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. 
Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mill. ved personskade og kr. 
� mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i §�3 i 
bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse 
nr. 50� af 17. juni �005.

Medlem af Falck
Lille Fut er medlem af Falck. Skulle der ske punkteringer, 
manglende strøm eller andre ting som gør, at toget ikke kan 
køre, kan hjælp hentes hos Falck, tlf. nr. 70 10 �0 30 – abonne-
mentsnummer: 17 �8 70 �9 – Ranum Teltudlejning.

Toget samles
1. Toget samles i følgende rækkefølge: Lokomotiv – rød på-
hængsvogn + gul påhængsvogn.

�. Kør den røde påhængsvogn frem til lokomotivet. Træk 
stjatten frem til det koblingsøje, der er på lokomotivet. Sæt 
samlingsplitten ned gennem øjet og sæt en hårnålesplit i det 
hul, der er i enden. 

3. Sæt fastgørelseskæden fast i øjet på trækstangen.

4. Sæt forlængerkablet fast i stikket, således at der er strøm fra 
lokomotiv til vogn.

5. Træk herefter den gule vogn frem til den røde vogn og 
montér stjatten fast i det koblingsøje, der er lavet på den røde 
vogn, ved at sætte samlingspitten gennem øjet og derefter 
en hårnålesplit i hullet i enden.

6. Sæt fastgørelseskæden fast i øjet på trækstangen.

7. Sæt forlængerkablet fast i stikket, således at der er strøm til 
vognen.

Forlængerkabel 

Sammenkobl vognene ved hjælp af samlingssplitten

Montér sikkerhedskæden
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Start
Sæt dig op i toget og træd koblingen (venstre pedal) i bund 
(der er kontakter under sæde og ved pedal som gør, at der 
kun er kontakt mellem starter og motor, hvis man sidder på 
sædet og træder på pedalen).

Træk chokeren ud (kontakt i venstre side) og giv den gas 
(kontakt i højre side). Drej nøglen. Reguler gashåndtaget, 
hvorefter motoren starter op. Lad den gå lidt, før du skubber 
chokeren ind. 

Herefter er toget køreklar.

Gear
Der er to gearstænger. Den lille skal altid stå på HIGH. Den 
store skal altid være placeret i stilling 3.

Standbremse
Standbremsen på Lille Fut aktiveres ved, at bremsepedalen til 
højre trædes helt i bund, og at det lille flade håndtag, der sid-
der til højre for den store gearstang trækkes tilbage. Herefter 
slippes foden fra bremseren, og standbremsen er aktiv.

Lys
Lyskontakten kan stilles på parkeringslys, nærlys og fjernlys. 
Det anbefales at bruge parkeringslyset. Vigtigt! Sluk lyset, når 
motoren ikke kører. Sker det ikke, tappes den for strøm, og 
det medfører let startproblemer.

Blinklys
Blinklyskontakten kan drejes til højre eller venstre og retnin-
gen bestemmer, til hvilken side blinklyset virker.

Horn
Hornet virker ved at trykke på knappen.

Driftmiddel
Lille Fut kører på benzin.

Påfyldning af benzin sker i tank, der er placeret under fører-
sædet.

Chauffør/opsyn
Chaufføren af Lille Fut skal være i besiddelse af kørekort til 
kategori B.

Det anbefales, at der er en person som har ansvaret for af-og 
påstigning af vognene, og at denne forestår, at kæderne ved 
de enkelte kupeer lukkes/fastgøres.

Choker

Håndreguleret speeder

Standbremse-mekanisme

Gearstænger
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Vigtigt

   Før start er det vigtigt, at chaufføren orienterer sig om, 
at alle sidder i vognene, og at ingen er på vej ud eller ind i 
vognene.

   Chaufføren sikrer sig, at kæderne til alle kupeerne er fast-
gjorte i begge sider.

   Chaufføren skal altid være meget opmærksom på blinde 
vinkler omkring skorstenen. Kig derfor hele tiden fra side til 
side af skorstenen for at bevare det fulde opsyn.

   Drej ikke for skarpt, da det kan give ustabilitet ved på-
hængsvognene.

   Kør aldrig for stærkt og drej samtidig, idet det med en 
forkert placering af passagerer kan medføre væltning.

   Vær altid opmærksom på, om der er folk som hopper på 
eller af toget. STOP omgående og bed de implicerede om at 
undlade af-og påstigning.

   Kørsel skal omgående stoppes, hvis der befinder sig en 
person på trækstangen mellem tog og vogn eller mellem de 
to vogne.

   Sikr at der altid er en split i samlingssplitten, og at sikker-
hedskæden er fastgjort til øjet på trækstangen.

   Overdækninger, reklameskilte m.v. skal være solidt fast-
gjort og anbragt således, at chaufførens overblik over vognto-
get ikke hindres.

   Det kan ikke tillades, at der er passagerer, der står op under 
kørslen.

   Løse stole eller bænke må ikke forefindes i vognene.

   Registreringsattester + forsikringsbevis + kørselstilladelse 
fra politiet skal altid findes ved toget og forevises til politiet, 
hvis det ønskes.

   Kør aldrig på andre ruter end den, der er givet politilladelse 
til.

   Kørsel med Lille Fut er omfattet af gældende færdselsreg-
ler, herunder også promillekørsel. Nyd derfor aldrig spiritus 
før eller under kørslen.

Ved uheld gøres følgende

   Evakuer Lille Fut omgående, men optræd myndigt og 
roligt, så der ikke opstår panik.

   Sikr, at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en 
kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospi-
talet.

   Ved større uheld ringes 11�. Beskriv uheldet og fortæl, hvor 
uheldet er sket. Bevar roen og få udpeget hjælpere, samt en 
person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.

   Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig 
rapport.

   Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en 
statusrapport.

   Lille Fut må først køre igen, når der er givet instruktion fra 
den ansvarlige for kørslen med Lille Fut, samt at toget er tjek-
ket og fundet sikker til brug.

Blinklyskontakt

Lyskontakt

Startnøgle



Brugsvejledning for Lille Fut

5

Brugsvejledning for Lille Fut

TJEKLISTE TIL LILLE FUT
Før ibrugtagning af Lille Fut skal følgende punkter kontrol-
leres:

 At der er opsat skilt der viser ”Stationen” og som orienterer 
om afgangstider + varigheden af turen + hvad det koster + at 
benyttelse af Lille Fut sker på eget ansvar.

 Tjek at tilladelse til kørsel med Lille Fut er givet og til 
hvilken rute.

 At syns-og godkendelspapirer fra synsinstituttet er ved 
toget.

 At chaufføren som minimum har kørekort til personbil.

 At chaufføren er ædru, idet Færdselsloven gælder ved 
kørsel med Lille Fut.

 At forsikring er tegnet og er gyldig.

 At vogn 1 er fastgjort til Lille Fut ved, at der er sat pit ned 
gennem koblingsøjerne og at der er der sat en split gennem 
det hul, der er i bunden af splitten.

 At sikkerhedskæden, der er placeret på Lille Fut er sat i øjet 
på stjatten.

 At vogn to er koblet på vogn et. Pitten sat igennem 
koblingsøjerne og split sat gennem hullet, der er i bunden af 
pitten.

 At sikkerhedskæden mellem vogn et og to er fastgjort.

 At lyskablerne er monteret mellem tog og vogn et samt 
mellem vogn et og vogn to.

 Afprøv at bremsen virker optimalt.

 Afprøv at standbremsen virker optimalt.

 Afprøv parkerings-nær-fjern-blinklys. Sidstnævnte til 
begge sider.

 Afprøv hornet.

 At der er bakspejl i begge sider og at disse er indtakte, 
samt at der fra føresædet er fuldt overblik over begge 
tilkoblede vogne.

 At kæderne til at lukke af for vognene er intakte.

 At benzintanken er fyldt op.

 At en hjælper er instrueret i at forestå opkrævning af gebyr 
for turen samt for at lukke med kæderne.

Chaufførens ansvar er:

1. At ingen hopper af eller på under kørslen.

�. At ingen står på trækstængerne under kørslen.

3. At ingen løber eller cykler ved siden af toget/vognene.

4. At ingen står op i vognene under kørslen.

5. At ingen står eller sidder på lokomotivets sider under 
kørslen.

6. At sigtet fremad skifter fra side til side af skorstenen, da den 
giver blinde vinkler.

7. At farten hele tiden tilpasses forholdene på ruten.

8. At der gives signal med hornet, hvis der er ved at opstå 
faretruende situationer.

9. At tog/vognene omgående bringes til standsning, hvis der 
bemærkes at nogen er ved at springe af/på vognene eller står 
på trækstængerne – sidder/står på togets sider eller hænger 
på bagsmækken.

10. Tjek at der ikke er brud eller regner på trækstængerne 
eller fastgørelses øjer.

11. At der er orienteret om, at kørsel med Lille Fut sker for 
eget ansvar.
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